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לחברינו בצוות שלום רב !!!
עדכונים כללים

פעילות בחג פסח תשע”ד - במהלך חג הפסח, הבא עלינו לטובה )י”ד – כ”א בניסן תשע”ד, 14-21.04.2014(, יהיה מועדון 
הסניף סגור. במקרה של צורך דחוף, ניתן להתקשר ליו”ר הסניף מר עמיר פוריאן טל’ 054-4935316, לסגן היו”ר מר דני 

רזגור טל’ 052-3333371 או למזכיר הסניף מר ישראל סולומון טל’ 050-5330228.

מועדון הסרט הטוב – נוכח אי השתתפות, מספקת של חברים בהקרנת סרטים שנערכו במוצאי שבתות, החליטה הנהלת 
הסניף להפסיק, בשלב זה, את הקרנת הסרטים בסופי השבוע. הקרנת סרטים בימי שלישי בשבוע, תימשך. 

חברים ואורחים מוזמנים. הכניסה חופשית.
 

המתפרסמים  לטיולים  הסניף,  חברי  רישום  תחילת  לטיולים.  הרישום  נהלי  שינוי  על  החליטה  הסניף  הנהלת   – טיולים 
לראשונה בחוזר פעילות זה. תתחיל ביום ראשון ו’ בניסן תשע”ד 06.04.2014. הרשמת חברי צוות מסניפים אחרים ואורחים 

החל מיום חמישי, כ”ד בניסן תשע”ד 24.04.2014. 
שיבוץ במקומות הישיבה מותנת במועד הגעת הצ’ק למשרד הסניף, והיא תעשה אך ורק לפי סדר הנרשמים, כאשר בשלב 
הראשוני לא ישובצו חברים ב-2 השורות הראשונות באוטובוס, אשר מיועדים לאחראי לטיול ולנכים. כן לא ישובצו חברים 
במקומות שהתפנו, עקב ביטול השתתפות. סמוך למועד הטיול, “יקדם” האחראי לטיול, את החברים למקומות הפנויים ע”מ 

למנוע מצב שאלו שנרשמו מאוחר לטיול ישבו בקדמת האוטובוס.
ביטול השתתפות בטיולים - ביטול השתתפות בטיולים עד 7 ימי עבודה, לפני מועד הטיול הצ’ק שנמסר בעת ההרשמה 
יושמד. ביטול השתתפות פחות מ-7 ימי עבודה לפני מועד הטיול, הצ’ק יופקד ויגבה, למעט מסיבות רפואיות לא מתוכננות. 

מסירת מידע חיוני - אנו חוזרים ומבקשים לעדכן את משרד הסניף טלפונית )כולל השארת מידע במשיבון( או במייל על 
כל מקרה של: 

מחלה / אשפוז של חבר הסניף.  •
עדכון על שינויים של: כתובת דואר, כתובת מייל ומספר טלפון. הודעה על שינוי כתובת דואר, יש לעדכן גם את מח’ מופ”ת.   •
הודעה על פטירת חבר “צוות”. בנוסף ובהקדם יש ליידע גם את מזכירות צוות מחוז דן, טל’ 03-6243250 ; 03-6173522   •

ואת יו”ר הסניף או סגנו. 
 

תנחומים
חברי הסניף משתתפים באבלם הכבד של 

משפחת וילצ’ינסקי במות חברנו מרדכי )מוטי( ז”ל 
ומשפחת ישראל בשארי, על מות האם ז”ל

מי ייתן ולא תדעו יותר צער ומכאוב



פעילויות ואירועים בחודשים
אפריל, מאי, יוני ומחצית חודש יולי 2014

תוכן הפעילותהפעילותשעת התחלהתאריך
לארץ השומרון ולהר גריזיםטיול30.03.201407.00
לארץ השומרון ולהר גריזיםטיול - מחזור שני01.04.201407.00
מפגש חגיגי ערב פסחקבלת החג10.04.201419.30
המתוכנן והמתבצע בראש העיןמפגש עם ראש העיר 24.04.201419.30

במלון קראון פלאזה אילתנופשון 27-30.04.1407.00
ערב עם תיאטרון הספסלקפה או'לה 08.05.201419.30
לאזור גוש עציון וההרודיוןטיול07.00 15.05.2014
לכפר קמא ומרחצאות חמת גדרטיול 26.05.201407.00
נושאים משולחנו של מנכ"ל "צוות"מפגש עם מנכ"ל צוות29.05.201419.30
לאזור קצרין ולצפתטיול 16.06.201407.00
באתר יד לשריון בלטרוןאירוע ארצי של "צוות"19.06.201419.30
יהדות אתיופיההרצאת אורח26.06.201419.30
לגליל העליוןטיול 30.06.201407.00
לירושלים.טיול ערב10.07.201415.00
התחממות גלובלית – סכנה מיידיתהרצאת אורח17.07.201419.30

טיול לארץ השומרון ולהר גריזים שפורסם בחוזר פעילות 1/2014, יערך ב- 2 מחזורים ביום ראשון כ”ח באדר ב’ תשע”ד 
ירדנה מנור, תואם התוכנית המקורית.  גב’  07.00. בהדרכת  01.04.2014, שעה  בניסן תשע”ד  א’  וביום שלישי   30.03.2014

האוטובוס )ל-2 המחזורים ( מלא.

קבלת חג הפסח - ביום חמישי י’ בניסן תשע”ד, 10.04.2014 בשעה 19.30, נקבל את חג הפסח, בהשתתפות ראש העיר מר 
שלום בן משה, אורחים מהנהלת העירייה, הנהלת צוות והנהלת מחוז דן. הערב יכלול: קטעים מוזיקאליים ברכות לחג, חלוקת 

תעודות לחברים מתנדבים והרמת כוס.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
מפגש עם ראש העיר ראש העין – ביום חמישי כ”ד בניסן תשע”ד 24.04.2014 שעה 19.30, נארח במועדון הסניף את ראש 

העיר מר שלום בן משה שירצה על הנעשה והמתוכן בראש העין ויענה לשאלות החברים.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.





חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.



נופשון באילת – שפורסם בחוזר פעילות 1/2014, יערך בימים ראשון עד רביעי כ”ז – ל’ בניסן תשע”ד 27-30.04.2014 במלון 
קראון פלאזה אילת )4 ימים, 3 לילות(, על בסיס חצי פנסיון. הנופשון יכלול 2 ימי טיולים מודרכים )פירוט הטיולים יועבר 

לנרשמים סמוך למועד הנופשון(. האוטובוס מלא.

ערב תיאטרון – ביום חמישי ח’ באייר תשע”ד 08.05.2014 שעה 19.30, יתקיים במועדון הסניף ערב קפה או’לה, בהשתתפות 
יכלול: משחקי  הגואל. הערב  שלומית טריגר  הגב’  בהנחיית מנהלת התיאטרון  – ראש העין”  “תיאטרון הספסל  חברי 

תיאטרון, מונולוגים ואימפרוביזציות בהשתתפות הקהל. 
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
 

טיול לגוש עציון ולהרודיון - ביום חמישי ט”ו באייר תשע”ד 15.05.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בארגון חב’ “טיילות אחרת” 
בהדרכת מר מולה דר. תוכנית הטיול לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נסיעה לעבר קיבוץ ה-ל”ה, נמשיך לעבר עץ האלון 

ונהלך בדרך האבות העתיקה, לאחר ארוחת הצהרים נמשיך ונטייל בשמורת הר ההרודיון.
חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.

העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 105 ₪, לאורח, על בסיס מקום פנוי, 175 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר )תיבת דואר 4168 ראש העין( צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 08.05.14, בצרוף 

פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות, ארוחת בוקר ושתייה.

טיול להכרת העדה הצ’רקסית ויום כיף במרחצאות חמת גדר - ביום שני כ”ו באייר תשע”ד 26.05.2014, שעה 07.00, נצא 
לטיול בארגון חב’ סנצ’ורי 21. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לכפר קמא, נבקר במוזיאון הצ’רקסי, המזמן הצצה 
לסיפורו הייחודי של עם הצ’רקסי. נמשיך לאתר חמת גדר. ארוחת הצהריים במסעדת המחבת, לאחריה נבלה מספר שעות 

של כייף במרחצאות הטרמו מינראליות שבאתר. חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 135 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 215 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר )תיבת דואר 4168 ראש העין(, צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 18.05.14, בצרוף 

פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, בגד ים, מגבת, כפכפים, נעלי הליכה ושתייה.

מפגש עם מנכ”ל צוות – ביום חמישי כ”ט באייר תשע”ד 29.05.2014 שעה 19.30, יכבד אותנו מר דן נדיב - מנכ”ל צוות, 
וידבר על נושאים “משולחנו של המנכ”ל – נושאים הנוגעים לכולנו” ויענה לשאלות החברים.

מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00

חברים מוזמנים הכניסה חופשית.

טיול לרמת הגולן ולצפת - ביום שני י”ח בסיון תשע”ד 16.06.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בארגון חב’ “אורטל – מודיעין”. 
לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע למרכז המבקרים “קסם הגולן” בקצרין, למסע רב חושי, באמצעות סרט על מסך של 
180 מעלות ולאחריו נצפה בדגם אותנטי של הגולן במופע אור-קולי. נבקר במבשלת בירה ובמושב קשת. את שעות אחה”צ 

נבלה בסמטאות העיר צפת בשילוב ביקור בבתי כנסת קדומים. חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 125 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר )תיבת דואר 4168 ראש העין(, צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 06.06.14 בצרוף 

פרטים אישיים.
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.















אירוע של ארגון “צוות” – ביום חמישי כ”א בסיון תשע”ד 19.06.2014, יערך באמפיתאטרון של אתר יד לשריון בלטרון, 
האירוע הארצי של ארגון “צוות”. האירוע במעמד כבוד נשיא המדינה - מר שמעון פרס, שר הביטחון – מר משה )בוגי( 

יעלון והרמטכ”ל רא”ל בני גנץ.
בתוכנית האומנותית – הזמר יהורם גאון במופע חדש “כביום היוולדו” בליווי נגנים ותזמורת צה”ל.

קל; וכיבוד  חברים  מפגש  התכנסות,   -  19.00 הסניף;  ממועדון  תשלום,  ללא  הסעה,   –  18:00 לאירוע:  הזמנים   לוח 
20:15 - תחילת האירוע; 22:30 - סיום משוער. 

חבר צוות, רשאי לרכוש עד 4 כרטיסים לארוע, )מקומות הישיבה אינם מסומנים(. כרטיסים במחיר 60 ₪ הכרטיס, ניתן לרכוש 
באמצעות אתר “חבר” )בכרטיס אשראי(, במזכירות מחוז דן )03-6243250( ובמשרד הסניף )בצ’ק לפקודת “צוות ראש העין” 

לתאריך 10.06.2014(. 
השתתפות בהסעות לאירוע )ללא תלות במקום רכישת הכרטיסים(, ללא תשלום, אך מותנת ברישום מוקדם בסניף )אישית, 

טלפונית או במייל(, עד לתאריך 10.05.2014. 
 

הרצאת אורח – ביום חמישי כ”ח בסיון תשע”ד 26.06.2014 שעה 19.30 תתקיים במועדון הסניף, הרצאתה של גב’ ציפי 
שפיגל בנושא יהדות אתיופיה. גב’ שפיגל בוגרת אוניברסיטת בר אילן, מרצה בכירה בפורומים ומסגרות שונות. בהרצאתה 

תסקור את מאפייני יהדות אתיופיה.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00. 

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
טיול לגליל העליון - ביום שני ב’ בתמוז תשע”ד 30.06.2014 שעה 07.00, נצא לטיול בארגון חב’ “טיילות אחרת” בהדרכת 
מר מולה דר. לאחר ארוחת בוקר )כריכים ומים(, נגיע לגליל העליון, נראה ערוצי נחלים וירוק עז של חורש ים-תיכוני. נבקר 
בתצפיות נוף ובשרידי ישובים עתיקים, בגן לאומי ברעם בשרידי בית הכנסת העתיק וליד שרידי הכנסיה המרונית. אחר 

ארוחת הצהרים נבקר במצודת כ”ח ובמוזיאון החדש שנפתח זה לא מכבר. חזרה משוערת לראש העין בשעה 19.00.
העלות למשתתף יחיד, חבר “צוות” ובן זוגו 120 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי 200 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר )תיבת דואר 4168 ראש העין( צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 20.06.14, בצרוף 

פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

טיול ערב בירושלים - ביום חמישי י”ב בתמוז תשע”ד 10.07.2014 שעה 15.00, נצא, בארגון חב’ “סנצ’ורי 21”. לטיול קסום 
ומיוחד בשכונות הבוכרים וכרם אברהם, תוך הסבר על השינויים שעברו שכונות אלה במהלך השנים. נשמע על הזרמים 
השונים של היהדות החרדית והקשרים בינם לבין מדינת ישראל. נמשיך לשוק מחנה יהודה, שאף הוא שינה פניו בשנים 
האחרונות ואפשר למצוא בו הפתעות “יאפיות” וחנויות מעוצבות בין דוכני הירקות, הדגים והעופות. לאחר ארוחת ערב מלאה, 
נערוך סיור רגלי בסמטאות הרובע היהודי. נסיים באחת המאפיות הוותיקות בירושלים ונראה את התארגנותם לקראת שבת. 

חזרה משוערת לראש העין בשעה 01.00. 
170 ₪. המעוניינים להשתתף מתבקשים  95 ₪, לאורח על בסיס מקום פנוי  זוגו  ובן  “צוות”  יחיד, חבר  העלות למשתתף 
להירשם בסניף, או לשלוח בדואר )תיבת דואר 4168 ראש העין( צ’ק לפקודת “צוות ראש העין” לתאריך 01.07.14, בצרוף 

פרטים אישיים. 
יש להצטייד בכובע, נעלי הליכה נוחות ושתייה.

 ,19.30 17.07.2014 שעה  בתמוז תשע”ד  י”ט  חמישי  ביום  מיידית”–  סכנה   – הגלובלית  “ההתחממות  בנושא  הרצאת 
רייטר תושבת ראש העין, הוסמכה כמנהיגת אקלים במסגרת הארגון שייסד  סורל רייטר. גב’  תתקיים הרצאתה של גב’ 
סגן נשיא ארה”ב לשעבר מר אל–גור. פועלת בהתנדבות בעיר, בתחומים סביבתיים קהילתיים להעלאת המודעות לנושא 

התחממות כדור הארץ.
מפגש רעים וכיבוד קל משעה 19.00.

חברים ואורחים מוזמנים הכניסה חופשית.
.

בברכת חג כשר ושמח            
עמיר פוריאן – יו“ר           
וחברי הנהלת הסניף           










